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 جوک های جنسیتی در مورد زنان در شبکه های اجتماعیتحلیل 

الف کفر نورمن رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان با تأکید بر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسرین درویشی ،دکتر رضا اسماعیلی 

 

 واحد خوراسگان دانشیار دانشگاه آزاداسالمی 

 اقتصادی ایران –دانشجوی دکتری بررسی مسایل اجتماعی -

 

 

نوشتار حاضر، با هدف؛ تحلیل و بررسی جوک های جنسیتی در مورد زنان در شبکه های اجتماعی انجام یافته است . این  :چکیده   

پژوهش در پی آن است که دریابد: جوک های جنسیتی، برآیند کدام گفتمان حاکم در جامعه بوده است؟ و رسانه های نوین باالخص 

 این گفتمان و نهادینه گی این جوک ها در جامعه اثرگذار بوده اند؟   شبکه های اجتماعی تا چه اندازه در تولید

پژوهش در چارچوب روش های کیفی و با محوریت تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکالف قرار دارد. نمونه گیری پژوهش به صورت 

 25گفتمان به حساب می آید که در حدود غیرتصادفی هدف مند انجام  شده است که اصلی ترین شیوه ی نمونه گیری در روش تحلیل 

جوک جنسیتی که در فضای مجازی و در شبکه های اجتماعی ) وات ساپ و تلگرام ( ، بین افراد توزیع شد، جمع آوری شد . یافته های 

 باورهای سنتی و مردساالرانه است .   ،برآمده از بازنمایی های رسانه ای ،پژوهش نشان دادکه غالب جوک های جنسیتی

   . ساالریردمگفتمان  –بازنمایی رسانه ای  –جوک های جنسیتی   -نورمن فرکالف–تحلیل گفتمان انتقادی  :واژه گان کلیدی
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  طرح مسأله  . 1
 

متوالی در ایران، وجه غالب جوک ها، ماهیت قومیتی داشت، لیکن به سبب تغییرات عظیمی که  به طوردهه چند در  

در حوزه های فن آوری، باالخص ظهور شبکه های اجتماعی نوین شکل گرفت، هویت جوک ها به سمت جنسیت، پیش رفت  و 

 . شکل گرفت «1جوک های جنسیتی» 

اما هم چنان به حیات  ،موضوعات طنز، تولید شدند و عمر طویلی نداشتند اگرچه این جوک ها در تغییر طرح واره ی نظری

 خود ادامه می دهند و اسباب تفریح و تفنن مردم را فراهم می نمایند. 

جوک های جنسیتی بر مبنای تمایزات جنسیتی ساخته می شوند و جنبه ی طنز و خنده روایت ها با برجسته تر کردن ویژگی 

جنسیت، نظامی از ارزش ها، هویت ها و فعالیت هایی را که از نظر اجتماعی برای زنان و »ی شود. د مای خاص جنسیتی،ایجاه

 (.22211383)وود، «مردان معنی شده است، ایجاد می کند

 اهمیت جوک های جنسیتی به دو دلیل است؛ 

 تولید، مصرف و بازنشر آن ها توسط افراد اجتماع 

  درون مایه و محتوای جوک های جنسیتی 

هر کاربرد زبان، یک رویداد ارتباطی است که سه بعد دارد؛ یک متن، یک کردار گفتمانی و یک فرکالف معتقد است که 

 (. 1312کردار اجتماعی ) قجری و نظری،

محصول کردار اجتماعی است که متقابالً به آن شکل می دهد. هم چنین تولید،مصرف  جوک های جنسیتی، به مثابه ی یک متن،

 و بازنشر آن ها یک کردار گفتمانی است. 

فرهنگ  "نکته ای که در این نوشتار، حائز اهمیت است ؛ محتوای بسیاری از این جوک ها است که از درون باورها و ارزش ها  یا 

 . گفتمانی که برای بقای خود به تقویتتأیید و تشویق می کنند ،این ارزش ها را گفتمانی خاص، مردم بیرون می آید . "عامه ی 

 چنین ارزش هایی نیاز دارند. 

که به بقای گفتمان مولد خود منجر می جوک های جنسیتی در کنار تحقق یک کردار گفتمانی،به تحقق ارزش ها و باورهایی 

را بر درک درون مایه های جوک های جنسیتی که در قالب صورت های زبانی  شود، می انجامند. پژوهش حاضر، هدف خود

 خاص صورت می گیرد، قرار می دهد. 

 

 . بحث ورودی تحلیل گفتمان  2 
 

نیز ترجمه شده است، یک گرایش ” تحلیل گفتار”و” تحلیل کالم“، ”کاویسخن“که در زبان فارسی به  2تحلیل گفتمان

هایی معرفتی در رشته ـ در پی تغییرات گسترده ی علمی 1190تا اواسط  1160است که از اواسط دهه ی  3ایرشتهمطالعاتی بین

                                                           
1.Gender  
1. Discourse Analysis 

2. interdisciplinary 
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شناسی شناسی، نشانهشناسی خرد، روان شناسی ادارکی و اجتماعی، شعر، معانی بیان، زباننگاری، جامعهشناسی، قومچون انسان

مند ساختار و کارکرد و فرآیند تولید گفتار و نوشتار ظهور ه مطالعات نظاممند بهای علوم اجتماعی و انسانی عالقهو سایر رشته

 . کرده است 

تحلیل گفتمان را او به کار رفته است.  ،" 1زلیک هریس"توسط زبان شناس انگلیسی  1192بار در سال نخستین ،صطالح این ا

توان سامان گفتمان را از دو بعد می ؛معتقد است و  برشمرد( به جمله و متن  و ساختارگرایانه گرایانه )نگاهی صورت صرفاً

رابطه ؛  دوم( و  متن ها در سطح فراجمله ) شناسی توصیفی و کاربرد آنها و روش هاس معمول در زبانبسط رویه؛  اول 1 داد

شناسان در زبان سایر(.  . 3111383) یارمحمدی، .محیط و اجتماع ،فرهنگ ،ی زبان رابطه ؛بین اطالعات زبانی و غیرزبانی مانند

  1 کننددو دیدگاه را مطرح می ،بحث از تحلیل گفتمان

 و کندتر از جمله تعریف می که تحلیل گفتمان را بررسی و تحلیل واحدهای بزرگ ساخت گرا  نخست، دیدگاه 

 تمرکزش بر شکل و صورت متن است.  

 صلی و توجه ا داندان را تمرکز خاص بر چرایی و چگونگی استفاده از زبان میکه تحلیل گفتم کارکردگرا دوم دیدگاه

  اش به کارکرد متن است. 

به  ، شناسی انتقادیبانز ،شناسی اجتماعیزبانحوزه ی  و در مدت کوتاهی در شناسی متوقف نماندتحلیل گفتمان در زبان

وارد مطالعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شد و  و دیگر متفکران مغرب زمین، همت متفکرانی چون میشل فوکو، ژاک دریدا

بسط و گسترش    2این متفکران که تحلیل گفتمان را بیشتر در قالب تحلیل انتقادی گفتمان .شکل انتقادی به خود گرفت

های جدید، به ویژه مارکسیست 1160دار مکتب انتقادی فرانکفورت و وارثان مستقیم و غیرمستقیم آن در دهه  خود وام ،دادند

 بودند.  ـ گرامشی و پیروانش، ساختارگرایانی چون آلتوسر و محققان مکتب فمینیسم

 ؛فوکو همراه شده است. به نظر فوکومیشل مفهوم گفتمان و تحلیل انتقادی آن، اینک با نام 

 

 

 

 

 

                                                           
3. Zellig Harris   
3. critical discourse analysis 

اند. اما کارکردشان از کاربرد این عالمات، برای نشان دادن و برگزیدن اشیاء،  تشکیل شده از عالمات ،هاگفتمان "   

کند. گفتمان امروزه  بیش تر است و همین ویژگی است که آن ها را غیر قابل تقلیل به زبان، سخن و گفتار می

ها نه  انماند. گفتمکه ناگفته باقی می ها و خصوصیات تاریخی چیزهای گفته شده و چیزهایی استگیبیانگر ویژه

اش فکر شود، بلکه درباره ی این نیز هست که چه کسی،  تواند گفته یا دربارهتنها مربوط به چیزهایی است می

ها، مجسم کننده ی معنا و ارتباط اجتماعی است؛ شکل تواند صحبت کند. گفتماندرچه زمانی و با چه آمریتی می

طور سیستماتیک،  ( است. آن ها اعمالی هستند که به قدرت سیاسی ) ـ رتباطات اجتماعیدهنده ذهنیت و نیز ا

ها درباره موضوعات صحبت نکرده هویت موضوعات  گویند. گفتماندهند که خود سخن میموضوعاتی را شکل می

)  ”. دکننپنهان می مداخله ی خود را ،اند و در فرآیند این سازندگیکنند بلکه سازنده ی موضوعاترا تعیین نمی

 .   (1391فرکالف 1 
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  تحلیل گفتمان نظری 1. مفروضات  3

 ،ناسیشناسی و تبارشمکتب انتقادی، روانکاوی مدرن و دیدگاه فوکو در دیرینه آیند قواعد تحلیل متن، هرمنوتیک،بر

 : از ندعبارت اد گفتمان انتقادی شده است که یکرمنجر به شکل گیری مفروضاتی در رو

  های مختلف از متنشود. یعنی انسانهای مختلف، متفاوت نگریسته میمتن یا گفتار واحد توسط انسان 

 یکسان استفاده تواند برای اشاره به مدلولی ظاهراًبرداشت یکسان و واحدی ندارند. دالی متفاوت می ،واحد

 .شود

 ( است برداشت نادرست از متن ( همیشه نادرست خواندن ) برداشت و تفسیر از متن خواندن ). 

 در خود متن نیست عنوان یک کل معنادار نگریست و این معنا لزوماًه متن را بایستی ب. 

  ها بار ایدئولوژیک دارندطرفی وجود ندارد، متنهیچ متن خنثی یا بی. 

 دارای تمامی حقیقت  ،حقیقت نهفته است اما هیچ گفتمانی ،حقیقت همیشه در خطر است. در هر گفتمانی

 .نیست

 متن نیز معنادار است، چون که نحو دارای معانی اجتماعی و ایدئولوژیک است و این معانی در جای 2 نحو

 .اندوابسته،ها و تاریخ مختلفها، مشارکترمزها، بافت نظیر: ،سازندها را میخود به عواملی که دال

   پذیرد. معنا ثیر میأنیز ت 4بافت یا زمینه اجتماعی و فرهنگی شود، ازناشی می3 قدر که از متن همان ،معنا

 .های آن متن قرار دارددر بین نوشته ،و پیام یک متن

  رو رنگ خالق خود را همیشه به خود داردشود. از اینهر متنی در شرایط و موقعیت خاصی تولید می. 

 ( سیاسی نه لزوماً هر متنی به یک منبع قدرت یا اقتدار  )مرتبط است. 

 هرام ) ب ”.سطوح و ابعاد متعدد دارد، یعنی نه یک سطح گفتمانی وجود دارد و نه یک نوع گفتمان ،گفتمان

 (. 37:  8331پور، 

 9فرکالف نورمن  تحلیل گفتمانچارچوب نظری پژوهش و رویکرد .  4

 

 ،انتقادی گفتمان تحلیل او، نظر در.است انتقادی گفتمان تحلیل ه یزمین در برجسته های شخصیت از یکی فرکالف نورمن

 در که است مرجعی و می شود گرفته کار به فرهنگی و اجتماعی بررسی تغییرات برای ها شیوه سایر کنار در که است روشی

                                                           
1. Assumption 
1. Syntax 

  2. Text 
3. Context 
4. Norman Fairirclough  
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 به انتقادی شناسی زبان مورد در اولیه تالش های  ؛است معتقد فرکالف.گیرد می قرار استفاده مورد سلطه و با استعمار ستیز

 اغلب در شناسی انتقادی زبان حوزه ی فعاالن است مدعی او .است نداشته تمرکز مخاطبان، تغییر های برکنش اندازه ی کافی

 مطالعات و می کنند تفسیر تحلیل گر روش همان به را دقیقاً متون مخاطبانْ که بودند فرض پیش این بر خود کارهای در موارد

 متون، توجه بینامتنی تحلیل به و است بوده لغوی و تحلیل گرایی حول محور بیش تر انتقادیشناسی  زبان حوزه ی در اولیه

 باالتر سطح سازمان های به که درحالی داشته است؛ زیادی تمرکز جمله اجزای بر زبان شناختی تحلیل .اند کرده کمی بسیار

(. به این دلیل بود که فرکالف در مطالعات اولیه ی خود، رویکردش را در 3111391) فرکالف، است بوده توجه بی متن کل از

-حوزه ی زبان و گفتمان،مطالعه ی زبان انتقادی نام نهاد. او هدف این رویکرد را کمک به ایجاد آگاهی در مورد روابط اجتماعی

 ( . 11همان 1 استثماری دانست که از طریق ایجاد تمرکز بر زبان، این روابط را تعریف می کند) 

 عالوه که هست عناصر از ای مجموعه،  متن در .است وابسته آن به که دارد کلیتی اوله ی درج در متن است باور این بر وی

 عوامل از ای مجموعه به گفتمان یا متن .گویند می گفتمان آن به که سازند می را اند،کلیتی مرتبط دیگر یک به که این بر

 تعامل دارای تفسیر و تولید فرایند .مؤثرند متن تفسیر فرایند در هم و متن تولید فرایند در هم عوامل این .است متکی بیرونی

 اجتماعی شرایط از متن تفسیر فرایند و متن بافت بر عالوه متنی هر .کند می متأثر را دیگر هم نتیجه در و اند دوسویه کنش و

 تولید فرایند و متن بافت به نسبت بیشتر تأثیری فرهنگی و اجتماعی بافت .شود می تفسیر یا تولید آن در متن که است متأثر

 تحلیل گفتمان از منظر نورمن کالف در سه سطح قابل پی گیری است؛ بنابراین(.1381، مهدی زاده )  دارد آن تفسیر و

 

 ) مرحله ی توصیف(متن ی گفتمان به مثابه  ؛سطح اول ـ 

 )مرحله ی تفسیر(تعامل بین فرآیند تولید و تفسیر متن ی گفتمان به مثابه ؛سطح دوم ـ 

 ) مرحله ی تبیین(. زمینه استی که سطح کالن است ، گفتمان به مثابه  سطح سومـ 

 

 روابط به تفسیر ه یمرحل .پردازد می زمینه نقش از فارغ گفتمان شناسی زبان های مقوله تحلیل به توصیف ه یمرحل

 با گفتمان نسبت و متن تولید ه یزمین دانش و شود می گفتمان این درک و تولید باعث که پردازد می روندهایی بین موجود

 .است اجتماعی ساختارهای

 بررسی قدرت مناسبات ظرف در اجتماعیمبارزه ی  روند از جزئی عنوان به را گفتمان نیز تبیین ه یمرحل

 می کند . 

 

 مفهوم شناسی جنس و جنسیت در بازنمایی زنان  -5

. جنس، اشاره به عوامل زیست است  1از مفاهیم محوری در اندیشه های فمینیستی، مفاهیم ؛ جنس و جنسیت

شناختی دارد که عامل تمایز زنان از مردان است و تغییرناپذیری، خصلت اصلی آن است. در مقابل، جنسیت، واژه و باوری 

و به نقش های متفاوتی که یک جامعه به مردان و زنان عرضه می کند، اشاره دارد . به عبارتی ، جنس؛ امری  استفرهنگی 

                                                           
1. Sex and gender 
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طبیعی و مبتنی بر تفاوت های طبیعی زنان و مردان است؛ اما جنسیت مبتنی بر ارزش های اجتماعی و فرهنگی ) تبعیض آمیز( 

 . (111همان 1  است)پدرساالری مان تو نوعی نظام بازنمایی در چارچوب گف

مطالعات فرهنگی،مفاهیم جنس و جنسیت، برساخته های اجتماعی فرض می شوند که در ذات خود،موضوع بازنمایی غالب در 

 ( . 96311389هستند تا طبیعی )بارکر،فرهنگی  موضوعاتین ها بیش تر، آهستند و 

. تفاوت های جنسیتی را جامعه به وجود می «ته می شوندزنان،زن متولد نمی شوند، بلکه زن ساخ» فمینیست ها، معتقدند که 

که ساخته و پرداخته ی مردان است، هماهنگ « زنانه »جامعه ای که تصمیم می گیرد زنان باید خود را با یک کلیشه رفتار آورد؛

سازند. به دلیل این که ، جنس نشان دهنده ی بیولوژی بدن است و جنسیت، فرضیه های فرهنگی و عملکردهایی را نشان می 

غالب است؛ در نتیجه، این بحث حاصل می شود که تمام نابرابری ها در خصوص  دهد که بر ساختار و روابط اجتماعی زن و مرد

 (. 11911381زنان، در کارکردها و گفتمان های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جنسیت ریشه دارد ) مهدی زاده،

فمینیست های لیبرال و رادیکال، رسانه های جمعی را ابزار انتقال ارزش های کلیشه ای، پدرساالرانه و هژمونیک در مورد زنان 

 و زنانگی و به منظور سازوکار کنترل اجتماعی تعریف می کنند. 

ظاهر شوند و در یک جامعه ی  به ما می گویند که زنان باید در نقش همسر،کدبانو و غیره ،رسانه ها با فنای نمادین زنان

پدرساالر، سرنوشت زنان به جز این نیست. بازتولیدفرهنگی، نحوه ی ایفای این نقش ها را به زنان می آموزد و سعی می کند ان 

 (. 21211380ها را در نظر زنان، طبیعی جلوه دهد) استرینانی،

 

درباره ی زنان و مردان ارایه می دهد. از نظر میشل، آندره میشل، نمونه هایی از کلیشه های مشترک در سطح دنیا را 

  کلیشه های جنسیتی را می توان در چهاردسته ی کلی جای داد:

 

مادر، نقش خدمت رسان خانوادگی و وابسته به همسر را برعهده دارد و پدر نقش  . نقش های مختلف در درون خانواده : 8

 نان آور و تکیه گاه را ؛ 

 وابسته و منفعل؛ ؛خالق، تصمیم گیر و فعال هستند؛ اما دختران ؛پسران و مردان : . خصوصیات شخصیتی 2

زنان اگر هم در سطوح اجتماعی فعال باشند، در سطوح کوچک و محلی فعال اند، اما  . نقش های اجتماعی و سیاسی: 3

 مردان دارای مسوولیت یا رهبر سیاسی هستند؛

به  )مشاغل به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم شده اند. زنان منشی یا پرستارند و مردان کارفرما یا پزشک  . نقش حرفه ای؛ 4

 (. 1611396نقل از فرقانی، عبدی ؛ میشل،

 

بازنمایی زنان در رسانه های جمعی با نقش های کلیشه ای فرهنگی در جامعه سازگاری دارند. درمورد بازنمایی 

الً مردان به صورت انسان هایی مسلط ، فعال،مهاجم و مقتدر به تصویر کشیده می شوند. درمقابل، زنان مناسبات جنسیتی، معمو

نسیتی قالبی جتصورات  معموالً تابع، منفعل، تسلیم و کم اهمیت هستند. در چنین وضعیتی، رسانه های جمعی نقش بازنمایی 

 ( . 1388را بر عهده می گیرند) معینی فر،
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 . روش شناسی پژوهش  6 

 

 های ش. رو کنیم می بررسی ، جوک های جنسیتی رااستعانت از یکی از روش های کیفی بادر نوشتار حاضر، 

 گفتمان تحلیل روش کیفی، تحقیق های روش میان رد . دارند محدود و عمیق نگاهی خود نظر مورد موضوع به کیفی تحقیق

 .است روش و نظریه از تلفیقی ؛انتقادی گفتمان تحلیل روش .کاربرد دارد نوشتاری متون تحلیل برای زیادی موارد در انتقادی

   .د کر خواهیم استفاده گفتمان تحلیل در فرکالف روش از ما رو، ازاین

 همان طور که پیش از این ذکر شد ؛ در روش فرکالف، تحلیل در سه سطح انجام می شود ؛

 

که مشخصات صوری متن اهمیت دارد . در این مرحله، واژه گان کانونی متن استخراج شده و ارتباط این واژه  الف( توصیف

 گان با مفهوم زنان، دختران و حتی جنسیت در جوک های مطالعه شده، بررسی می شود. 

 مراحل دوگانه است1با کاربرد مشخصات صوری متن . تفسیر،شامل آشکارسازی ارتباط متن با زمینه  تفسیر: ب(

 . انسجام موضعی که در آن درون مایه های اصلی نهفته در متون استخراج می شود.  8

 . انسجام کلی که درون مایه اصلی نهفته در متون بررسی می شود .   2

 

در تبیین رابطه ی گفتمان با مناسبات قدرت تعیین می شود . موضوع مورد بحث در این سطح این است که ؛ کدام  :ج( تبیین 

 ه است ؟ دسیاسی و فرهنگی در شکل گیری متن اثرگذار بو-بستر اجتماعی

ی را رین سازگاردر روش تحلیل گفتمان، نمونه گیری به صورت غیرتصادفی هدف مند انجام می شود و نمونه هایی که بیش ت

 انتخاب می شوند .  ،با هدف موردنظر دارند

  وی است.که مبتنی بر تجارب پیشین و هدف است در این روش، معیار انتخاب نمونه ها، نظر شخصی پژوهشگر 

ن افراد ) وات ساپ و تلگرام ( ، بیجوک جنسیتی که در فضای مجازی و در شبکه های اجتماعی  29در این نوشتار، در حدود 

، جوک های انتخابی از لحاظ ماهوی و محتوایی، تمامی بررسی یافته هاتوزیع شد، جمع آوری شد . سعی بر این است که در 

 جوک ها را در برگیرد . 

 

 نمونه جوک های جنسیتی پژوهش ؛ 8جدول      

  جوک                                                                             ردیف

تا  ددیگر می گوین توانند اسرار را حفظ کنند ولی به یک زنان به خوبی مردان می!  شنیده ای که میگن 8

 ! در حفظ آن شریک باشند

 

 زنان را متحول می کند؛  اتسه جمله ای که احساس 2
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 ( دوستت دارم 1

 درصد تخفیف 90( 2

 ( چه قدر الغر شدی3

 این آخری کشته هم داشته !

 داریم ؛ وقتی دو تا زن با هم سبزی پاک می کنن روایت 3

 شیطان میاد ساکت کنارشون میشینه تا یه چیزی یادبگیره !!!

مورد داشتیم خانمه تو کالس آموزشگاه رانندگی پرسیده 1 استاد چه جوری بفمیم که یه ماشین روشنه  4

که یه وقت دوباره استارت نزنیم!!! هیچی دیگه، طبق گزارشات رسیده، تمامی صندلی های آموزشگاه 

 جویده شده ... ها!!! . 

 

 

 . یافته های پژوهش  7

 توصیف الف( 

پرسش که جوک های جنسیتی در مورد زنان و دختران به چه گفتمانی وابسته هستند و چه برای پاسخ به این 

جوک انجام شد. در این نوشتار به طور مختصر در حدود  29تحلیل و بررسی أیید و تشویق می کنند، گفتمانی را ت

 مورد ، برای نمونه انتخاب شد و در این جا، یافته های پژوهش بررسی می شوند . 1

 ام واژه گانی انسج -

 ارزش های تجربی -

 اون تا در حفظ گنمی هدیگ ولی به یک  اسرار را حفظ کنن ننتو می زنا به خوبی مردا ؛ شنیده ای که میگن 

 ! شریک باشن

در این نمونه، بازنمایی زنان در برابر مردان به لحاظ رعایت ارزش های اخالقی) رازداری(، در موقعیت فرودستی قرار دارد و 

 به قضاوت و پیش داوری شنونده در مورد زنان ، سمت و سو می دهد. 
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  ارزش های رابطه ای 

  شنیده ای که میگن ! تلقین :

جمله ای که از همان ابتدا، جهت گیری جوک را در مورد زنان مشخص می کند و با توجه به ساختار جمله و معنای 

برگرفته از تجربه ی زیسـته ی افراد و فرهنگ عامیانه ی جامعه است، شنونده را برای شنیدن موضوعی جالب و  ضـمنی آن که  

ن جمله به همراه ارزش های تجربی، که در باال اشاره کردیم، ویژگی اقناعی احتماالً خنده دار آماده می کند . می توان گفت1 ای

 جوک را تا حد زیادی افزایش داده است . 

  ارزش های بیانی 

 «زنا » زنا؛ مرزبندی شفاف بین زنان و مردان ، با استفاده از واژه ی 

را  متعلق به جنس  مذکر می "رازداری و حفظ اسرار "در جمله ی آغازین جوک، از همان ابتدا رعایت ارزش اخالقی 

 از زنان ارایه می دهد . داند  و زنان را به طور آشکار، متهم  به فاش کردن اسرار مردم می کند و بازنمایی منفی و تحقیرآمیزی 

نفعال، عدم توانایی در رعایت ارزش های اخالقی، عدم اعتماد ، مورد مشورت قرارنگرفتن رفتاری چون؛ ا ویژگی های در این جوک،

 در تصمیمات مهم را برای زنان به تصویر می کشد . 

 

 زنان را متحول می کند؛ اتسه جمله ای که احساس 

 ( دوستت دارم8 

 درصد تخفیف  37( 2 

 ( چه قدر الغر شدی3

 این آخری کشته هم داشته !

 انسجام واژه گانی  -

 ارزش های تجربی -

 زنان، دوستت دارم، تخفیف، الغر شدی اتاحساس

ویژگی های احساساتی بودن،پرداختن به مسایل کم اهمیت این جوک، با کنار هم گذاشتن سه عالقه مندی خاص ، 

 ان را کنار گذاشته و از این طریقو ظاهرپرستی را به زنان نسبت می دهد. با نسبت دادن این ویژگی ها، وجه عقالنی و منطقی زن

 به دنبال ارایه ی تصویری است که در آن زنان، احساساتی و سطحی به نظر می رسند. 
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 ارزش های رابطه ای 

 .  احساس زنان را متحول می کند ؛ نگرش مثبت در جمله ی

 ،؛ کنترل ناپذیریرفتارهایاگرچه جوک، نگرشی مثبت به ویژگی های روحی زنان را تداعی می کند و از شمردن 

. لیکن،احساسات زنانه در مرتبه ی پایینی از عقالنیت و خودداری کرده است ،هیجانی شدن و دمدمی مزاجی که بار منفی دارند

 نتسب می داند. م  تدبیر، قرار می گیرد . عقالنیتی که جامعه تحت بازنمایی رسانه ای به مردان

 نسجام نحویا

 احساسات زنان را متحول می کند.  توصیف/خبری :

 !  این آخری کشته هم داده أکیدی:توصیف/خبری/ت

 ی را به مخاطب انتقال دهد. در چنینزمانی به کار گرفته می شود که گوینده می خواهد اطالعات یا اخبار ،توصیف

گوینده به منظور مرجع اطالعات صاحب قدرت است و بنابراین می تواند آن چه را خود می اندیشد با ساختار موردنظر  ،شرایطی

 خود به گوینده منتقل کند. 

 ،احساساتی، سطحی و ظاهرپرست معرفی زنان به منزله ی افرادی ایزمینه بر ،درجمالت باال با استفاده از جمالت خبری توصیفی

 .  فراهم می شود

 داریم ؛ وقتی دو تا زن با هم سبزی پاک می کنن روایت  . 

 شیطان میاد ساکت کنارشون میشینه تا یه چیزی یادبگیره !!! 

 انسجام موضعی

 ارزش های تجربی

اشاره به یک فعالیت شخصی که در فرهنگ جامعه ی ما به طور مشخص و سنتی برای زنان  سبزی پاک کردن :

، سبزی پاک کردن دارای معنای کنایی است که به غیبت کردن اشاره دارد. معنای ضمنی این جوک؛ اما در تعریف شده است

 با خباثت و پلیدی است. که همراه 

صحبت کردن دو تا زن هنگام پاک کردن سبزی می تواند یرانی،نماد پلیدی و گمراهی است. مفهومی که در فرهنگ ا شیطان :

أکید ضمنی بر غیبت کردن زنان در حین پاک کردن أیید و توجود شیطان در این میان، ت؛اما درباره ی مسایل مختلفی باشد
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می  باالتر از شیطان قرار ،طرفی حضور شیطان به قصد یادگیری، به طور اغراق آمیزی زنان را در پلیدی و خباثتسبزی است. از 

 دهد. 

 ارزش های رابطه ای 

این جمله هر چند در قالب طنز بیان می شود، اما با توجه به تکرار آن در جامعه ی ایرانی، این عبارت «. داریمروایت » تلقین : 

برای  نزطبه یک تجربه ی زیسته برای مخاطب تبدیل شده و قرار گرفتن آن در ابتدای جوک می تواند در طبیعی سازی موضوع 

 موثر باشد.  ،شنونده و باورپذیری آن

 استاد چه جوری بفمیم که یه ماشین روشنه  موزشگاه رانندگی پرسیدهآخانمه تو کالس  یممورد داشت :

طبق گزارشات رسیده، تمامی صندلی های آموزشگاه  ،که یه وقت دوباره استارت نزنیم!!! هیچی دیگه

 جویده شده ... ها!!! . 

 انسجام نحوی

 : رانندگی پرسیدهموزشگاه آخانمه تو کالس  مورد داشتیم، توصیف/خبری!!!... 

 طبق گزارشات رسیده، تمامی صندلی های آموزشگاه جویده شده ... ها!!! .  أکیدی:توصیف/خبری/ت 

در این جوک، آموزشگاه رانندگی به عنوان یک موقعیت واقعی تصور می شود که خاص مردان است و زنان ناتوان از 

 طرح پرسش و انجام مهارت های ذهنی و عملی هستند . 

 

 ارزش های بیانی

قابل را مشخص می کند.مخاطب به دلیل وجود مبه طور ضمنی، جنسیت طرف « خانمه » استفاده از کلمه ی خانمه : 

را یک مرد یا پسر تصور می کند. ، طرف مقابل «خانمه » مرزبندی آشکار بین مفهوم خانم و آقا، با شنیدن کلمه ی 

 این مرزبندی ضمنی به مخاطب امکان قضاوت و داوری را در مورد طرفین رابطه می دهد. 

 !!!  به خانمه ،  ویژگینسبت دادن پرسش؛ چه جوری بفهمیم که یه ماشین روشنه که یه وقت دوباره استارت نزنیم؟ 

ــده  یلتحل فاقد ؛اقناعی جوک را باال برده و منجر به القای ــطحی نگری زنان شـ بودن یا عدم پیچیدگی  فکری و سـ

هم چنین، با توجه به مرزبندی انجام شـــده بین خانم و آقا، این پرســـش بدیهی توســـط یک خانم و واکنش .اســـت

 .موقعیت فرادستی مردان و فرودستی زنان بازنمایی شده است  ،تمسـخرآمیز و اغراقی اطرافیان ) جویدن صندلی ها( 

ایی که توســط رســانه ها تشــدید شــده و موقعیت هایی چون رانندگی را خاص مردان می داند و زن را به عنوان فضــ

 ورد .  آجنس دوم و فرودست، فاقد توانایی در یادگیری مهارت های فنی هم چون رانندگی و غیره به حساب می 
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 ارزش های رابطه ای 

 تمام صندلی های آموزشگاه، جویده شده.... ها !!! تلقین : 

اغراق در واکنش اطرافیان به ویژه با استفاده از عبارت جویده شده .......... ها!!! ، جنبه ی طنز جوک را افزایش داده است. از طرفی 

ا پرسش خانم و در نتیجه تمسخر موزشگاه و سایر هنرآموزان در مواجهه بآبازگوی عجز و ناتوانی استاد ،مفهوم جویدن صندلی ها

 و تحقیر اوست که جنبه ی اقناعی باالیی دارد . 

د پیچیدگی و نبو یلنداشتن تحل ینبی تجربه گی و هم چن، موقعیت فرودستی زنان را با به تصویرکشیدن ساده گی  ،این جوک

 نان بازنمایی می کند. آفکری در 

 یافته های پژوهشتفسیر ب( 

 انسجام موضعی

جوک های آمده در متن، بازنمایی منفی از زنان انجام شده است و آنان در موقعیت فرودستی در مقابل مردان هستند. درون در 

مایه ی جوک های مربوط به زنان؛ پای بند نبودن به ارزش های اخالقی،داشتن صفات شیطانی،غیبت کردن، حراف بودن،نداشتن 

سطحی نگری و داشتن عالیق سطحی ،ظاهرپرستی،کندذهنی، نداشتن توانایی  مرام و معرفت،ترسو بودن، چشم و هم چشمی،

 ای مهم می باشد . برای انجام کاره

 انسجام کلی 

در این نوشتار، جوک های جنسیتی، با تحقیر و تمسخر زنان همراه بوده است و کلیشه و انگاره ای منفی از زنان در جامعه نسبت 

 ه بیش تر تحت تأثیر عملکرد رسانه ها تشدید شده است . به جنس مونث نشان داده شده است ک

روایت کننده گان جوک های جنسیتی ، غالباً مرد هستند که به طور ضمنی در مقابل زنان قرار گرفته اند. در تمامی این جوک 

ها، بازنمایی صـورت گرفته از زنان، در مقابل مردان، به گونه ای بوده است که از یک سو آن ها را در جایگاهی فروتر و پست تر  

 ر برتری و سلطه ی مردان را بازتولید می کند ) نابرابری جنسیتی(. قرار داده و از سوی دیگر، تصو

 یافته های پژوهش تبیین ج( 

ن توسط افراد اجتماع در یک بستر اجتماعی، فرهنگی و فکری آجوک به منزله ی یک برساخته ی اجتماعی و بازنشر 

رفتاری است که به جنس مونث نسبت داده می  انجام می شود. محتوای غالب این جوک ها ؛ تمرکز و تأکید بر مختصات منفی

کم تر مصداقی می توان  ،شوند و ان ها را در فضایی فارغ از عقالنیت و منطق تصور می کنند . ویژگی هایی که در عالم واقع

 . یافتبرای آن 
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 گ عامیانه ی ایرانیانجوک های جنسیتی ، از یک سو ریشه در گفتمان مردساالری/پدرساالری و از سوی دیگر در رسوبات فرهن

 دارد. 

با یک بینش واقع گرایانه و فارغ از پیش داوری های ذهنی می توان دریافت که رفتارهایی هم چون؛ غیبت کردن، حراف بودن، 

سطحی نگری، چشم و هم چشمی و مقوالتی از این دسته، قرابتی با مطلق نگاشتن آن ها برای جنس مونث وجود ندارد و نمی 

را جنسیتی پنداشت . اگرچه در تمامی این جوک ها، اثرگذاری کلیشه های رسانه ای، فرهنگی و فکری رایج در ایران  توان آن ها

 نان به زنان شده است و فضا را به سمت و سوی تحقیر و منکوب نمودن زنان کشانده است. آموجب انتساب 

موجبات ستم بر زنان و ایجاد  ،خود در غالب اوقات ،دینی موزه هایآذکر این نکته هم اهمیت بسیار دارد؛ قرائت ناصحیح از 

دم و حوا و خروج از عالم آداستان حضرت ی از این قبیل شده است) بنگرید به یجوی برای جنسیت زدگی و تولید جوک ها

 و وسوسه های زلیخای مصر ( ...!!!  )ع(الهوت به ناسوت، و یا قصه ی یوسف نبی

 . جمع بندی و نتیجه گیری   8

در عصر فناوری های رسانه ای، شاهد نوعی دگرگونی درون مایه ای در جوک هایی هستیم که در میانه ی تعامالت 

 . گیر را ایفا می کنند انسانی، نقشی چشم

ین ست. اجوک ها مبتنی بر تمایزات جنسیتی بوده است. وجه قابل بررسی این جوک ها، نحوه ی بازنمایی جنسیت ا

وژهایی سبازنمایی برآمده از گفتمانی است که افراد سازنده و بازنشرکننده ی جوک ها را به سوژه های کنشگر تبدیل می کند. 

به بازنمایی یک سویه و اغراق آمیز زنان محدود گفتمانی شان ، آن ها را  که پای بندی آن ها به ایدئولوژی ها و باورهای درون

ین جوک تولید چنتعلق دارند.  به آنمحتوای بسیاری از این جوک ها را ایدئولوژی گفتمانی تعیین می کند که افراد نموده است. 

هایی در یک چارچوب و فضای ذهنی متأثر از باورها و ارزش های گفتمانی خاص صورت می گیرد. باورها و ارزش هایی که 

زنشر این متن های نوشتاری به ویژه توسط زنان و دختران، هم دستی بازنان متصور است. ای جایگاهی غیرواقعی و پست بر

 ضمنی آن ها را در بازتولید چنین ارزش های نشان می دهد . 

بازنشر این جوک ها موجب طرح این پرسش می شود ؛  ن نشان دادبا استعانت از تئوری جامعه شناختی پی یر بوردیو می توا

های دریافتی و ادراکی خاص، چگونه دستورات درون یک موقعیت یا یک گفتار را درک کرده کنشگران برخوردار از قالب  »که ؛ 

ن پرداخته و از ارزش های موجود در آافراد به چه درکی از این متون رسیده اند که به بازنشر  ؛. به عبارتی«؟ و اطاعت می کنند

  ؟...!!! ن ها، به طور ضمنی حمایت می کنندآ

برای یک کردار گفتمانی، با قالب های دریافتی و ادراکی خاص  درون مایه های خاصی که دارندتأکید بر جوک های جنسیتی با 

ن هماهنگ بوده و به بازتولید باورهای آن ها منجر می شوند. باروهایی که عمدتاً متعلق به گفتمان آکنشگران 

یکی دیگر از مصادیق بارز خشونت نمادین به زعم دارد.   پدرساالری/مردساالری بوده و بر جایگاه فرودست زنان بر مردان تأکید

 جوک هایی است .  ینراد به ویژه زنان در بازتولید و تقویت این باورها، از طریق بازنشر چنفبوردیو؛ همدستی ضمنی ا
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ان واکنش اطرافی از نظر فرم از دو بخش تشکیل شده اند. بخش اول به روایت داستان و بخش دوم به اغلب جوک های جنسیتی

 .رفتار زنان و دختران استدر مقابل  اطرافیاننوع واکنش ، پرداخته است/ آن چه وجه جنسیتی این جوک ها را افزایش می دهد

اطرافیان در این جوک ها، مردان و پسرانی هستند که یا روایتگر داستان جوک هستند؛ یا ناظر اتفاق. در نتیجه حضور آن ها یا 

 و دختران است؛ یا در کنار آن ها. در مقابل زنان

غالب اوقات،واکنش های رفتاری آمیخته با تحقیر، تمسخر، توهین و تخریب نسبت به زنان دارند. این فرایند نتیجه ای جز 

 ، ضدیت آشکار با زنان و تقویت جایگاه مردان و به تبع آنفرودستی زنان و فرادستی مردان در پی ندارد. این نحوه ی بازنمایی

 ارزش های مردساالرانه است . 

 

 

  مطالعاتیمنابع  

 (1312آبوت،پامال و واالس،کلر ،)؛ منیژه نجم عراقی، تهران1 نی ، ترجمه یجامعه شناسی زنان 

 انتشـارات علمی فرهنگی، تهران1 تحلیل گفتمان انتقادی(، 1389زاده ، فردوس )آقاگل . 

 (1386استرینانی، دومینیک ،)ثریا پاک نظر،تهران1گام نو؛  ی ،ترجمهمقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه 

 (1398بارکر، کریس ،))ترجمه ی؛ مهدی فرجی و نفیسه حمیدی، مطالعات فرهنگی) نظریه و عملکرد ،

 تهران1 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 

 (1310بوردیو،پی یر ،)ترجمه ی؛ ناصر فکوهی، تهران1 فرهنگ ، درباره ی تلویزیون و سلطه ی ژورنالیسم

 جاوید . 

  ،کتاب مجموعه مقاالت گفتمان و تحلیل درآمدی بر تحلیل گفتمان (،1398)علی شعبانبهرام پور ،

 .گفتمانی، به اهتمام محمدرضا تاجیک، تهران1 فرهنگ گفتمان

 ( 1312سفیری، خدیجه و ایمانیان، سارا،)تهران1 جامعه شناسان. جامعه شناسی جنسیت، 

 کید بر روش تحلیل گفتمان و أروش کیفی در مطالعات اجتماعی با ت (،1391)سرایی، حسن و دیگران

 .2 ماره ی، شعلوم اجتماعی نامه ، پژوهشتحلیل گفتمان انتقادی

 (1389جالئی پور، حمیدرضا و محمدی،جمال ،)تهران1 نی. أخر جامعه شناسینظریه های مت، 

 (1312قجری،حسینعلی و نظری،جواد،)تهران1 جامعه کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی،

 شناسان. 

 (1388معینی فر،حشمت السادات،) تحققیات فرهنگیفصلنامه  ،بازنمایی کلیشه های جنسیتی در رسانه، 

 . 9سال دوم،شماره ی 

 (1312محمدپور،احمد ،)تهران1 جامعه شناسان .  (،2روش تحقیق کیفی )ضدروش 

 (1396میشل ،آندره) ،تهران1 نگاه . ، ترجمه ی؛ محمدجعفر پوینده،پیکار با تبعیض جنسی 

 (1381مهدی زاده، سیدمحمد ،)تهران1 اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی،  نظریه های رسانه ،

 همشهری. 
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  (1383وود،جولیا ،)ترجمه ی ؛ ابراهیم حراری، در جامعه ویژگی های ساختاری زبان و جایگاه زنان ،

 .  38فصلنامه پژوهش و سنجش،سال یازدهم،شماره ی 

 (1389وکیلی، شروین،) تهران1 کانون خورشید. جامعه شناسی جوک  و خنده ، 

  فرهنگ و ، فصلنامه بازنمایی زن در جوک های جنسیتی(، 1319سیدعیسی )عبدی، فرقانی،محمدمهدی و
 . 33، سال هفدهم،شمارهارتباطات

 ( 1391فرکالف نورمن)، طالعات و تحقیقات رسانه ها. م مرکز1 تهران. مترجمان روه، گگفتمان انتقادی تحلیل 

  ،آگاه پرهام،تهران1 باقر ؛ترجمه ،گفتار نظم(  1398 ) میشل فوکو. 

  ( 1383یار محمدی، لطف اهلل ،)تهران1 هرمسگفتمان شناسی رایج و انتقادی ،. 


